
 
 
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 
 
1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent 
 

AWBUD stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”, które zostały 
przyjęte uchwałą nr 20/1287/2011  Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 października 2011 roku. 

Treść „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: 
http://www.awbud.pl/lad-korporacyjny.html  

 
2. Postanowienia zbioru zasad ładu korporacyjnego, od przestrzegania których Emitent odstąpił i wyjaśnienie 
przyczyn ich niestosowania 
 

W roku 2012 Spółka nie stosowała zasady zawartej w odnośniku nr trzy w pkt 1 Działu I „Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW”, zatytułowanego „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych” w myśl której: 

„Spółka powinna w szczególności umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej” 

z tego względu, że Spółka nie posiadała odpowiednich środków technicznych zapewniających transmitowanie, rejestrowanie 
i upublicznianie przebiegu obrad walnego zgromadzenia.  

W roku 2012 Spółka nie stosowała zasady zawartej w pkt 12,  ppkt 1-2) Działu I „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
GPW” zatytułowanego „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych” w myśl której: 

„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, polegającego na: 

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w 

toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad” 
 

ze względu, iż Spółka nie posiadała odpowiednich środków technicznych zapewniających transmitowanie, rejestrowanie oraz 
upublicznianie przebiegu obrad walnego zgromadzenia.  

Spółka w 2012 roku w ograniczonym zakresie stosowała zasadę zawartą w 2 części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 
na GPW”, zatytułowanej „Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych”, w myśl której: 

„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie 
wskazanym w części II. pkt 1.” 

Spółka umieściła na swojej stronie internetowej Statut Spółki, Regulamin Zarządu, Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz 
Regulamin Rady Nadzorczej od dnia 7 listopada 2011 roku W pozostałym zakresie określonym w części II. pkt 1 Zasad Ładu 
Korporacyjnego Spółka nie zapewniła funkcjonowania swojej strony  internetowej w języku angielskim ze względu na brak 
większego zainteresowania ze strony zagranicznych inwestorów. 

http://www.awbud.pl/lad-korporacyjny.html


 
3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania 
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych 
 

Emitent nie wdrożył odrębnego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem dedykowanego bezpośrednio 
procesowi sporządzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są przez służby finansowo-
księgowe Emitenta pod nadzorem Głównego Księgowego, a następnie zatwierdzane przez Zarząd i weryfikowane przez 
niezależnego biegłego rewidenta, którego wyboru dokonuje Rada Nadzorcza Emitenta.  

Niezależnie od powyższego system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce wynika z Regulaminu 
Organizacyjnego Spółki oraz Polityki rachunkowości opartej m.in. na przepisach Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ustawy o rachunkowości. 

Za politykę rachunkowości w Spółce odpowiada Zarząd Spółki. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny ponadto za system 
kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. 

Szczególną rolę w zakresie kontroli wewnętrznej pełni Główny Księgowy Spółki, który nadzoruje eliminację ryzyk związanych 
z procesem sporządzania sprawozdania finansowego przeprowadzaną przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki. 

Istotną rolę w systemie kontroli wewnętrznej Spółki pełni także Dział Controllingu, który na bieżąco monitoruje poszczególne 
procesy oraz identyfikuje zagrożenia powstające w obszarze działalności operacyjnej. Dział Controlingu sporządza okresowo 
dla Zarządu Spółki raporty, analizy i zestawienia. Dane finansowe będące podstawą  sprawozdań finansowych i raportów 
okresowych pochodzą ze stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i zarządczej. 

Ponadto system kontroli wewnętrznej w Spółce opiera się także na podejściu funkcjonalnym, gdyż każda jednostka 
organizacyjna odpowiada za własną kontrolę wewnętrzną i sprawność działania. 

 

4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji 
 

Zmiany w strukturze akcjonariatu przedstawia poniższa tabela.   

Lp. Nazwa 
Liczba 

posiadanych 
akcji 

% udział w 
kapitale 

zakładowym 

Liczba 
głosów 

% udział 
głosów na 

walnym 
zgromadzeniu 

Stan na dzień 31grudnia 2011 roku 

1. Petrofox S.A. (porozumienie 
akcjonariuszy) 

53 325 546 64,69% 53 325 546 64,69% 

2. BBI Capital NFI S.A. 17 173 354 20,83% 17.173.354 20,83% 

3. Dom Maklerski IDM S.A. 4 722 119 5,73 % 4 722 119 5,73 % 

Zwiększenia 

 Dom Maklerski  IDM S.A. 828 817 1,01% 828 817 1,01%* 



 Dom Maklerski  IDM S.A. 70 435 0,09% 70 435 0,09%** 

 Dom Maklerski  IDM S.A. 2 819 603 3,42% 70 435 3,42 %*** 

Zmniejszenia 

 Petrofox S.A. ( porozumienie 
akcjonariuszy)**** 

279 0,00% 279 0,00% 

Stan na dzień 31grudnia .2012 roku 

1. Petrofox S.A. ***** 51 776 363 62,81% 51 776 363 62,81% 

2. Impera Capital S.A. ****** 17 173 354 20,83% 17 173 354 20,83% 

3. Dom Maklerski IDM S.A. 8 440 974 10,24% 8 440 974 10,24% 

*   W dniu 7lutego.2012  roku Emitent otrzymał zawiadomienie od IDMSA o zmianie akcjonariatu 
**   Na podstawie otrzymanej w dniu 28maja 2012 roku z KDPW listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ  
***    W dniu 9 listopada 2012 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od IDMSA o zmianie akcjonariatu   
****    Na podstawie otrzymanej w dniu 31stycznia 2012 roku informacja od akcjonariusza o zmianie akcjonariatu 
*****  W dniu 30 listopada 2012 roku wygasło porozumienie akcjonariuszy obejmujące Petrofox i osoby fizyczne 
****** Informacja z dnia 21 lutego 2013 roku. od  Impera Capital S.A. o zmianie nazwy firmy ( przed zmianą BBI Capital NFI S.A.) 
 
Po dniu bilansowanym do momentu publikacji sprawozdania Emitent nie został poinformowany o zmianach w strukturze 
akcjonariatu. 

 

5. Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne oraz opis tych uprawnień 
 

Akcje AWBUD nie są akcjami uprzywilejowanymi i nie dają specjalnych uprawnień kontrolnych. 

 

6. Wszelkie ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu, takie jak: ograniczenie wykonywania prawa głosu 
przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu 
lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są 
oddzielone od posiadania papierów wartościowych 
 

Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą Spółki. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 

Zarząd nie posiada uprawnienia do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo Statutem Spółki do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

 



7. Wszelkie ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta 
 

AWBUD nie ustanowił żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności akcji spółki. 

 

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności 
prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 
 

Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą Spółki. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 

Zarząd nie posiada uprawnienia do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo Statutem Spółki do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

 

9. Opis zasad zmiany Statutu Spółki 
 

Zmiany postanowień Statutu Spółki należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Statutu wymaga zwykłej większości głosów. 

 

10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu 
ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia 
 

Walne Zgromadzenie 

Sposób działania Walnego Zgromadzenia określają obowiązujące przepisy prawa, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego 
Zgromadzenia.  

W roku 2012  Statut określał następujące zasady działania Walnego Zgromadzenia: 

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego. 
4. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. 
5. Jeżeli Zarząd w przepisanym terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego 

Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału 
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 

6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. 
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w 

Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia. Akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego 
Walnego Zgromadzenia.  

8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą  kapitału zakładowego mogą żądać zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

9. Walne Zgromadzenie zwołuje się w terminie i w sposób określony w przepisach Kodeksu spółek handlowych. 



10.  Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mają prawo żądania 
umieszczenia określonych sprawa w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz mają prawo 
zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu 
spółek handlowych.  

11.  Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wniesionych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

12.  Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
pełnomocnika zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

13.  Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także członkowie organów Spółki oraz osoby trzecie, w tym 
eksperci zaproszone przez Zarząd. 

14.  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w razie jego nieobecności - 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku i tej osoby Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu 
lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 

15.  Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona zgodnie z ust. 1 powyżej przeprowadza wybór 
Przewodniczącego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia jest głosowaniem 
tajnym. 

16.  W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego, Walne Zgromadzenie 
prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez sąd rejestrowy. 

17.  Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału 
zakładowego Spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.  

18.  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie 
obowiązujący przepis prawa lub Statut stanowią inaczej. 

19.  Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, 
gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. 
Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek 
Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez 
wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej 75% większością głosów oddanych. 

20.  Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowy tryb organizacji i 
prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia obowiązują 
najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia. 

21.  Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają między innymi - poza innymi sprawami przewidzianymi w Kodeksie 
spółek handlowych: 
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego 

Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy; 
2) podział zysku bądź pokrycie straty; 
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków; 
4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; 
5) zmiana Statutu; 
6) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki; 
7) obniżenie kapitału zakładowego Spółki; 
8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów 

subskrypcyjnych; 
9) nabycie własnych akcji lub upoważnienie do ich nabywania w przypadkach przewidzianych Kodeksem 

spółek handlowych; 
10) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 
11) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki; 
12) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów; 
13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na 

nim ograniczonego prawa rzeczowego; 
14) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub 

sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 
15) tworzenie lub znoszenie funduszy Spółki; 



16) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia; 
17) zatwierdzenie  Regulaminu Rady Nadzorczej; 
18) inne sprawy, dla których Kodeks spółek handlowych lub Statut wymagają uchwały Walnego 

Zgromadzenia. 
22. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody 
Walnego Zgromadzenia 

 

Treść aktualnego Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia jest dostępna na stronie internetowej Spółki: 
www.awbud.pl 

Prawa akcjonariuszy 

Prawa akcjonariuszy są określone w postanowieniach kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki. Zgodnie z 
powyższymi zapisami akcjonariusze Spółki posiadają prawo do uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach, do wykonywania 
na nich prawa głosu. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 

 
 
11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów 
zarządzających i nadzorujących emitenta. 
 

Zarząd - skład osobowy i zmiany w składzie 

Na dzień 1 stycznia 2012  roku w skład Zarządu Emitenta wchodzili: 

1. Michał Wuczyński  -  Prezes Zarządu 
2. Przemysław Milczarek     - Wiceprezes Zarządu 
3. Mariusz Jędrzejczyk    -  Wiceprezes Zarządu 
4. Wojciech Górecki  -  Członek Zarządu 

 
W dniu 19 września 2012 roku Przemysław Milczarek złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z członkostwa                         
w Zarządzie Emitenta z dniem 19 września 2012 roku. 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w skład Zarządu Emitenta wchodzili: 

1.   Michał Wuczyński       - Prezes Zarządu 
2. Mariusz Jędrzejczyk  - Wiceprezes Zarządu 
3. Wojciech Górecki  - Członek Zarządu  

Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania, tj. na dzień 21 marca 2013 roku, skład Zarządu Emitenta nie uległ zmianie. 

 
Na dzień 1 stycznia 2012 roku udzielona prokura łączna do reprezentowania Emitenta, z zastrzeżeniem działania łącznie z 
członkiem Zarządu, obejmowała następujące osoby: 

1. Dariusz Mikrut 
2. Maciej Więcław 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku udzielona prokura łączna do reprezentowania Emitenta, z zastrzeżeniem działania łącznie z 
członkiem Zarządu, obejmowała następujące osoby: 

1. Dariusz Mikrut 
2. Maciej Więcław 

http://www.awbud.pl/


W dniu 31 stycznia 2012 prokura łączna z zastrzeżeniem działania łącznie z członkiem Zarządu udzielona Panu Maciejowi 
Więcławowi została odwołana z dniem 31 stycznia 2013 roku. 
Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania, tj. na dzień 21 marca 2013 roku, udzielona prokura łączna do 
reprezentowania Emitenta z zastrzeżeniem działania łącznie z członkiem Zarządu obejmowała Dariusza Mikruta. 

 

Zarząd – opis działania 

Zarząd Spółki działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu. 

W roku 2012, zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki: 

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków. 
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powierza także 

pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. 
3. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować 

Spółkę. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub 
członek Zarządu łącznie z prokurentem. 

4. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 
pełnienia funkcji członka Zarządu. 

5. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. 
6. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji 

Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego 
Statutu Spółki należą do kompetencji Zarządu. 

7. Prezes Zarządu kieruje wewnętrzną działalnością Zarządu. 
8. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Forma 

zwołania posiedzenia, jak również forma złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia są dowolne. Posiedzenia 
powinny być zwoływane w miarę  możliwości w terminach umożliwiających udział w posiedzeniu każdego członka 
Zarządu. 

9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków 
Zarządu. 

10. Zarząd podejmuje wiążące uchwały, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo  zawiadomieni o 
posiedzeniu Zarządu. 

11. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje 
głos Prezesa Zarządu. 

12. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej. 
13. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin Zarządu, który uchwala Zarząd. 

Rada Nadzorcza zatwierdza Regulaminu Zarządu uchwalony przez Zarząd. 
 

Treść Regulaminu Zarządu jest dostępna na stronie internetowej Spółki: www.awbud.pl 

 

Rada Nadzorcza Spółki – skład osobowy i zmiany w składzie 

Na dzień 1 stycznia 2012 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

1. Andrzej Witkowski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2. Andrzej Wuczyński  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej   
3. Tomasz Wuczyński   - Sekretarz Rady Nadzorczej     
4. Rafał Abratański    - Członek Rady Nadzorczej   
5. Maciej Zientara    - Członek Rady Nadzorczej 

http://www.awbud.pl/


 

W dniu 16 sierpnia 2012 roku Andrzej Wuczyński złożył rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz                    
z  członkostwa  w Radzie Nadzorczej  Emitenta z dniem 16 sierpnia 2012 roku. 

W dniu 17 września 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej na 
okres trzyletniej wspólnej kadencji Lucynę Stańczak – Wuczyńską. 

W dniu 12 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Lucynie 
Stańczak – Wuczyńskiej. 

W dniu 20 grudnia 2012 roku Emitent otrzymał oświadczenie Macieja Zientary o rezygnacji z członkostwa w Radzie 
Nadzorczej Emitenta  z dniem 19 grudnia 2012 roku. 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

1. Andrzej Witkowski          -  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2. Lucyna Stańczak–Wuczyńska   - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
3. Tomasz Wuczyński           -  Sekretarz Rady Nadzorczej 
4. Rafał Abratański               -  Członek Rady Nadzorczej 

 

W dniu 15 stycznia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej na 
okres trzyletniej wspólnej kadencji Cezarego Olszewskiego. 

Na dzień podpisania sprawozdania, tj. na 21 marca 2013  roku skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się 
następująco: 

1. Andrzej Witkowski        -  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2. Lucyna Stańczak - Wuczyńska -  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
3. Tomasz Wuczyński        -  Sekretarz Rady Nadzorczej 
4. Cezary Olszewski           -  Członek Rady Nadzorczej 
5. Rafał Abratański            -  Członek Rady Nadzorczej 

 

Rada Nadzorcza – opis działania 

Rada Nadzorcza Emitenta wykonuje swoje obowiązki na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 
kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej i uchwał Walnego Zgromadzenia. 

W roku 2012, zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki: 

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne 
Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. 
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. 
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, a także odwołują osoby pełniące te 
stanowiska w Radzie Nadzorczej. Głosowanie w wyżej wymienionych sprawach jest głosowaniem tajnym. 

5. W Spółce działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród swoich 
członków. W przypadku, w którym Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, zadania 
komitetu audytu zostają powierzone Radzie Nadzorczej. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien 
spełniać wymóg niezależności oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Jeżeli 
zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza, wymóg niezależności oraz posiadania kwalifikacji w dziedzinie 



rachunkowości i rewizji finansowej powinien posiadać przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej. W zakresie 
spełniania warunku niezależności członka komitetu audytu stosuje się przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z 
dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, pomiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym. 

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, kieruje 
pracami Rady Nadzorczej. 

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na 
posiedzenie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa  członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący 
lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 

8. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych. 
9. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
10. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od daty powołania Rady 

Nadzorczej. 
11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
12. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. 
13. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. 
14. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności 

nadzorczych. 
15. Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych obowiązuje 

zakaz konkurencji w takim samym zakresie jak członków Zarządu. 
16. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, 

zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka 
Rady Nadzorczej. Za wykonywanie funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej 
przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej. 

17. Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok 
obrotowy oraz przedstawia ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu 
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 

18. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej 1 (jeden) raz na kwartał przez Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej z jego inicjatywy, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia 
Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie 
zwoła posiedzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie 
Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 

19. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia (na ostatni adres dla doręczeń 
określony przez członka Rady Nadzorczej) lub odebranie go osobiście przez członka Rady Nadzorczej. Członek 
Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na ostatni podany przez 
niego adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem telefaksu na ostatni podany przez niego numer telefaksu. 
Zbiór adresów dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej oraz numery telefaksów członków Rady Nadzorczej 
prowadzi Zarząd. Zarząd ma obowiązek udostępnić zbiór każdemu z członków Rady Nadzorczej w celu zwołania 
posiedzenia Rady Nadzorczej.  

20. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane co najmniej na 7 (siedem) dni przed 
proponowanym terminem posiedzenia oraz powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 
Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad należy przesłać wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady 
Nadzorczej. 

21. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub innym miejscu uzgodnionym przez 
wszystkich członków Rady Nadzorczej. 

22. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji oraz za pomocą poczty 
elektronicznej. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o którym mowa w zdaniu poprzednim zarządza Przewodniczący 
Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Uchwała 
podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu 
uchwały.  



23. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na 
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może jednak dotyczyć 
spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

24. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w sposób o którym mowa w ust. 5 i ust. 6  z wyłączeniem spraw, w 
których głosowanie w taki sposób zostało wyłączone na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uchwały 
takie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

25. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona 
obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych 
na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady 
Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. 

26. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do 
szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: 
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków 
Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego 
pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen; 

2) zawieszanie w ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; 
3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie 

mogących sprawować swoich czynności; 
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu  
5) ustalanie warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; 
6) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki; 
7) wyrażanie zgody na udzielenie prokury oddzielnej; 
8) wyrażanie zgody na przystąpienie do nowych spółek lub innych podmiotów,  

a także nabycie, zbycie oraz obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów  
w innych spółkach lub innych tytułów uczestnictwa innych podmiotów; 

9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju  i za granicą, jak również 
ośrodków badawczo – rozwojowych, zakładów  wytwórczych, handlowych i usługowych;  

10) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki (budżetu Spółki), planów 
strategicznych oraz innego rodzaju rocznych lub wieloletnich planów rzeczowych lub finansowych; 

11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości; 

12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości przewyższającej 
pojedynczo lub w serii podobnych czynności w okresie kolejnych 6 (sześciu) miesięcy począwszy od 
pierwszej takiej czynności 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, o ile nie wynikają one w sposób 
wyraźny z rocznego budżetu Spółki lub planu strategicznego Spółki, zgoda nie jest wymagana w 
odniesieniu do ofert lub umów na wykonanie  dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych 
lub innej podobnej umowy zawartej w ramach przedmiotu działalności Spółki oraz na wystawienie weksla, 
udzielnie gwarancji lub zlecenie udzielenia gwarancji, jeżeli jest to związane z zawarciem umowy na 
wykonanie  dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy 
zawartej w ramach przedmiotu działalności Spółki; 

13) zatwierdzanie istotnej zmiany zasad prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany 
obowiązujących przepisów prawa; 

14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; 
15) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania lub 

przegląd sprawozdań finansowych Spółki; 
16) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; 
17) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji jeżeli łączna wartość takiej emisji przekracza kwotę 

20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana na emisję 
obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, w odniesieniu do której wymagana jest uchwała 
Walnego Zgromadzenia. 



27. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę 
Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, działa Przewodniczący 
Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej. 

28. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej, który 
uchwala Rada Nadzorcza i zatwierdza Walne Zgromadzenie. 

 

Treść Regulaminu Rady Nadzorczej jest dostępna na stronie internetowej Spółki: www.awbud.pl 

 

http://www.awbud.pl/

